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Pildo AVMI darbuotojas

The form was approved by order No. VA-96 as of 15 December 2009 of Head of the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (order revision No. VA-200 as of 19 December 2014)

To be filled in by a County STI employee

Municipality code

2 Vardas

Name

4

Gyvenamosios
vietos adresas
deklaracijos
pateikimo metu

5

Telefono kodas
ir numeris

3 Pavardė

Surname

Residential address at the time of filing the tax return

Elektroninio
pašto adresas

Telephone code and number

E-mail address

METINĖ PAJAMŲ DEKLARACIJA
ANNUAL TAX RETURN
Mokestinis
6 laikotarpis
9

Pateikiami
priedai

Iki (pildo tik
7 išvykstantysis)

Tax period

Till (to
filledM
in only
leaving
M
Mbe M
– bymthe m
– person)
D D

8

Galutinai išvykstančio iš Lietuvos
nuolatinio Lietuvos gyventojo

Tapusio nuolatiniu Lietuvos
gyventoju atvykimo į Lietuvą metais
Of a person who became a permanent resident of Lithuania in the year of arriving to Lithuania

Of a permanent resident of Lithuania who is leaving Lithuania for good

GPM308P

GPM308L

GPM308N

GPM308K

GPM308T

GPM308V

GPM308R

GPM308U

GPM308S

GPM308F

GPM308M
(jei pageidaujama pildyti)
GPM308F (if desired)

Submitted appendices

12

Su darbo santykiais susijusios pajamos
Income related to labour relations (P4 [when P2 is 01, 02 and 03])
(P4 [kai P2 yra 01, 02 ir 03])

,

10 Deklaracijos lapų skaičius
No. of tax return pages

Taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą apmokestinamos pajamos

įgaliojimo, užsienio valstybėje išduotų dokumentų,
13 (P4 [kai P1 yra 15, išskyrus, kai P2 yra 01, 02 ar 03] + T32 + V10 [kai V5 yra 15] + K24 + F12) Income taxed according to the 15 per cent income tax rate (P4 [when P1 is 15, except when
, P2 is 01, 02 or 03] + T32 + V10 [when V5 is 15] + K24 + F12)11 Pridedamų
FR0781 formos prašymo lapų skaičius No. of pages in the attached power of attorney, documents issued in a foreign
Taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą
13A apmokestinamos pajamos
(V10 [kai V5 yra 5] + P4 [kai P1 yra 5])
15

,

Income taxed according to the 5 per cent income tax rate (V10 [when V5 is 5] + P4 [when P1 is 5])

Taikytino MNPD
suma

Su darbo santykiais susijusios pajamos, atėmus MNPD
16 (12 - 15, jei gaunama neigiama suma, įrašomas nulis)

Sum of imposed, ANTI

14

15A

,

Income related to labour relations after deducting ANTI (12 - 15, if the result is a negative sum, zero should be written)

Neapmokestinamosios pajamos
(N4 + T20+ V10 [kai V5 yra 0] + F3 - F4)

Non-taxable income (N4 + T20+ V10 [when V5, is 0] + F3 - F4)

Mėnesių
No. of months*
skaičius*

Mėnesių
skaičius** No. of months**

15B

17

Taikytino MPNPD
suma

Taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą apmokestinamų
MPNPD suma, neatimta iš taikant 15 proc. mo18 pajamų suma, atėmus MPNPD (13 + 16 - 17) Sum of income taxable according to the 15 per cent income tax rate minus AANTI (13 + 16 - 17) (if the result,is a negative sum, zero should be18A
kesčio tarifą apmokestinamų pajamų (17 - 13 - 16)
written)
(jei gaunama neigiama suma, įrašomas nulis)
(jei gaunama neigiama suma, įrašomas nulis)
19

,
Sum of imposed AANTI
,

Sum of AANTI not deducted from the income taxable according to the 15 per cent tax rate (17 - 13 - 16) (if the result is a negative s

Taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą apmokestinamos pajamos, atėmus neatimtą MPNPD (13A - 18A) Taxable income according to the 5 per cent income tax rate minus the non-deducted AANTI (13A - 18A) (if the result is a negative sum, zero should be written)
,
(jei gaunama neigiama suma, įrašomas nulis)

20 ir 21 laukeliai pildomi, kai užpildytas GPM308L priedas Fields 20 and 21 shall be filled in when Appendix GPM308L has been completed
,
Maksimali apmokestinamąsias pajamas mažinanti
Maximum sum reducing the taxable income
suma (18 x 0,25)

20

(18 x 0.25)

Taikant 15 proc. mokesčio tarifą apmokestinamų
21 pajamų suma, atėmus išlaidas (18 - 20, kai visų
lapų L6>20 arba 18 - visų lapų L6, kai L6<=20)

,

Sum of income taxable according to the 15 per cent tax rate minus expenses (18 - 20, when L6 of all pages>20 or 18 – L6 of all page

***Taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą
22 apmokestinamų pajamų suma
,
***Sum of income taxable according to the 20 per cent income tax rate (P4 [when P1 is 20])
(P4 [kai P1 yra 20])

***Pajamų mokesčio suma nuo pajamų,
***Income tax sum of the income taxable according to the 20 per cent rate (field 22 x 0.2)
23 apmokestinamų taikant 20 proc. tarifą
(22 lauk. x 0,2)

Pajamų mokesčio suma nuo pajamų, apmokestinamų
24 taikant 15 proc. tarifą
(21 lauk. x 0,15 arba 18 lauk. x 0,15)

Pajamų mokesčio suma nuo pajamų,
25 apmokestinamų taikant 5 proc. tarifą Income tax sum of the income taxable according to the 5 per cent rate (field 19 x 0.05)
(19 lauk. x 0,05)

Income tax sum of the income taxable according to the 15 per cent rate (field 21 x 0.15 of field 18 x 0.15)

*Įrašomas skaičius mėnesių, kuriais mokestinį laikotarpį buvo nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis (neįskaitant mėnesio, per kurį jis nustatytas).
**Įrašomas skaičius mėnesių, kuriais mokestinį laikotarpį buvo nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis ar sunkus neįgalumo lygis (neįskaitant mėnesio, per kurį jis nustatytas).
***Už 2014 ir vėlesnius metus nepildomas.

*Indicate the number of months when the level of capacity for work comprised 30–55 per cent, the level of special needs was average or insignificant, the level of disability was average or insignificant (not including the month when it was established) during the tax period. **Indicate the number of months when the level of capacity for work comprised 0–25 per cent, the level of special needs was significant, and the level of disability was severe (n

Version
1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris
(asmens kodas)

Bendra apskaičiuota pajamų mokesčio suma
(23 + 24 + 25)

26

G P M 3 0 8

Tax ID No. (personal identification No.)

Total calculated sum of income tax (23 + 24 + 25)

Bendra kito asmens savo lėšomis sumokėta pajamų
28 mokesčio suma
(nuo pajamų, nurodytų P, N, T, V, K, F prieduose)
Bendra gyventojo savo lėšomis iki deklaracijos
30 pateikimo dienos sumokėta pajamų mokesčio suma
(nuo pajamų, nurodytų P, N, T, V, K, F prieduose)

34 EDV***

Bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma
Total deducted sum of income tax (P7 + V11 + T33 + N5 + F13)
( P7 + V11 + T33 + N5 + F13)

29

Atskaitoma užsienio valstybėse išskaičiuoto (sumokėto) pajamų
Deductible sum of income tax deducted (paid) in foreign states (U4 + K27)
mokesčio suma (U4 + K27)

31

Gyventojo mokestinė prievolė (+/-), neatsižvelgus į kito asmens
sumokėtą pajamų mokestį (26 - 27 - 29)

Total sum of income tax paid by another person at their own expense (on income specified in Appendices P, N, T, V, K, F)

Total sum of income tax paid by the individual at their own expense before the day of filing the tax return (on income specified in Appendices P, N, T, V, K, F)

ESU***

Minimali mokėtina PSDĮ suma
37 (Už 35A lauk. įrašytus mėnesius apskaičiuota suma
(0,09 x MMA))

Minimal payable CHIC sum (Sum calculated for the months indicated in field 35A (0.09 x MMS))

Išskaičiuota ir draudėjo lėšomis sumokėta PSDĮ suma
39
nuo 51, 52 ir 61 kodais žymimų pajamų

Tax burden of the individual (+/-), without taking into consideration the income tax paid by another person (26 - 27 - 29)

Payable (-)/repayable (+) income tax sum (30 - 32, when 31>0 30 + 27 + 29 - 26, when 31<=0)

36A ir 38 laukeliai pildomi, kai 34 lauk.>=0 Fields 36A and 38 shall be filled in when field 34>=0

Mėnesių, kuriais asmuo nedirbo ir nebuvo
35A draustas valstybės lėšomis, skaičius****

,

Number of months when the person did not work and was not insured at the expense of the state****

Mėnesių, kuriais asmuo vykdė žemės ūkio veiklą (pajamų rūšis 35) ir nedirbo, nebuvo draustas valstybės
36A lėšomis, nevykdė individualios veiklos, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys,
šeimynos dalyvis, mažosios bendrijos narys, nebuvo draustas kaip pagal paslaugų kvitą žemės ūkio ir
miškininkystės paslaugas teikiantis asmuo, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso, skaičius

Number of months when the person engaged in agricultural activity (income type 35) and did not work, was not insured at the expense of the state, did not engage in individual activity, was not the owner of a sole proprietorship, a full member o

38
Deducted CHIC sum paid by the policyholder on income marked with codes 51, 52 and 61

40A

Perskaičiuota PSDĮ suma nuo žemės ūkio veiklos Recalculated CHIC on income from agricultural activity
pajamų

41

Bendra išskaičiuota PSDĮ suma
Total deducted CHIC sum (P9 + V12 + T43 + N6)
(P9 + V12 + T43 + N6)

Minimali mokėtina PSDĮ suma už žemės ūkio veiklos vykdymo
mėnesius Minimal payable CHIC sum for the months of engaging in agricultural activity

Bendra perskaičiuota PSDĮ suma:
40B jei 39>=35A x 0,09MMA, tai 38 + V16,
kitaip (35A x 0,09MMA) - 39 + 38 + V16

Total recalculated CHIC sum: if 39>=35A x 0.09MMS, then 38 + V16, otherwise (35A x 0.09MMS) - 39 + 38 + V16

Bendra kito asmens savo lėšomis sumokėta
Total CHIC sum paid at the expense of another person
42 PSDĮ suma

43 Bendra gyventojo savo lėšomis sumokėta PSDĮ suma Total CHIC sum paid by the individual at their own expense

45

27

Gyventojo mokestinė prievolė, sumažinta kito asmens
Mokėtina (-)/grąžintina (+) pajamų mokesčio suma
savo lėšomis sumokėtu mokesčiu
Tax burden of the individual minus the tax that another person paid at their own expense (31 - 28; to be filled in when field 31 >0, if the result is a negative
zero
written)
33 sum,
(30
- should
32 , bekai
31>0
(31 - 28; pildoma, kai 31 lauk.>0,
30 + 27 + 29 - 26, kai 31<=0)
jei gaunama neigiama suma, įrašomas nulis)

32

2

0 3

Versija

4 016348 846572

44

Gyventojo PSDĮ prievolė (+/-), neatsižvelgus į kito asmens
sumokėtas PSDĮ (40B - 41)

CHIC obligation of the individual (+/-), without taking into consideration CHIC paid by another person (40B - 41)

Gyventojo PSDĮ mokestinė prievolė, sumažinta kito
Mokėtina (-)/grąžintina(+) PSDĮ suma
asmens savo lėšomis sumokėta PSDĮ suma
Payable (-)/repayable(+) CHIC sum (when 44>0, then 43 - 45, otherwise 43 + 41 - 40B)
46 the result is a negative sum, zero should be written)
CHIC tax burden of the individual minus CHIC sum paid by another person at their own expense (44 - 42; to be filled in when field 44 >0; if (kai
44>0, tai 43 - 45, kitaip 43 + 41 - 40B)
(44 - 42; pildoma, kai 44 lauk.>0
jei gaunama neigiama suma, įrašomas nulis)

Mokėtina suma turi būti sumokėta iki gegužės 1 d. He payable sum must be paid by the 1st of May. 35 Permokėtą sumą prašau grąžinti į sąskaitą Please repay the overpaid amount to the following account
Municipality codes

Savivaldybių kodai
Alytaus m.
Akmenės r.
Alytaus r.
Anykščių r.
Birštono

36

11
32
33
34
12

Biržų r.
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos r.
Jonavos r.
Joniškio r.

36
15
42
45
46
47

Asmens identifikacinis numeris (asmens kodas)
(kai deklaraciją užpildo ir pasirašo atstovas)

Jurbarko r.
Kalvarijos
Kaišiadorių r.
Kauno m.
Kauno r.
Kėdainių r.

94
48
49
19
52
53

Kelmės r.
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Kretingos r.
Kupiškio r.
Kazlų Rūdos

54
21
55
56
57
58

Lazdijų r.
Marijampolės
Mažeikių r.
Molėtų r.
Neringos
Pagėgių

Personal identification number (personal code) (when the tax return id filled in and signed by a representative)

59
18
61
62
23
63

Pakruojo r.
Palangos m.
Panevėžio m.
Panevėžio r.
Pasvalio r.
Plungės r.

65
25
27
66
67
68

(signature)
(parašas)

Prienų r.
Radviliškio r.
Raseinių r.
Rokiškio r.
Rietavo
Skuodo r.

69
71
72
73
74
75

Šakių r.
Šalčininkų r.
Švenčionių r.
Šilalės r.
Šilutės r.
Širvintų r.

84
85
86
87
88
89

Šiaulių m.
Šiaulių r.
Tauragės r.
Telšių r.
Trakų r.
Ukmergės r.

29
91
77
78
79
81

Utenos r.
Vilniaus m.
Vilniaus r.
Visagino m.
Varėnos r.
Vilkaviškio r.
Zarasų r.

82
13
41
30
38
39
43

(name, surname)
(vardas, pavardė)

***Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis ekonominio dydžio vienetais.
****35A lauk. įrašomas skaičius mėnesių, kuriais asmuo nedirbo pagal darbo sutartį, nevykdė veiklos, prilygintos darbo santykiams, nebuvo draustas valstybės lėšomis, nevykdė žemės ūkio veiklos, nevykdė individualios veiklos pagal
pažymą arba įgijus verslo liudijimą, nebuvo individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, šeimynos dalyvis, mažosios bendrijos narys, nebuvo draustas kaip pagal paslaugų kvitą žemės ūkio ir miškininkystės
paslaugas teikiantis asmuo, neturėjo SDĮ 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto statuso.
Kai permokėtą mokestį pageidaujama grąžinti į užsienio banke esančią sąskaitą ar į mokesčių mokėtojo atstovo sąskaitą, kartu su deklaracija pateikiamas FR0781 formos prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).
PSDĮ – privalomojo sveikatos draudimo įmokos, MMA – 6 lauk. nurodyto mokestinio laikotarpio minimali mėnesinė alga.

***Economic size of an agricultural holding (farm) in economic size units. ****In field 35A, specify the number of months when the person did not work according to an employment agreement, did not engage in any activity equated to labour relations, was not insured at the expense of the state, did not engage in agricultural activity, did not engage in individual activity according to a certificate or a business licence, was not the owner of a sole proprietorship, a full member of a

Susegimo vieta Stapling location
1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)
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67
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APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS*

Pajamų rūšių kodų sąrašas List of income type codes
01
02

Priedo lapo
numeris

Tax ID No. (personal identification No.)

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS
TAXABLE INCOME*
SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS INCOME RELATED TO LABOUR RELATIONS OR ESSENTIALLY EQUIVALENT RELATIONS
Su darbo santykiais susijusios pajamos Income related to labour relations
Mokestinis
Iki (pildo tik
Till (to be filled in only by the leaving person)
6
7
Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo
laikotarpis
išvykstantysis)
9 016348 570854
nario iš IĮ (ŪB) arba mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos
gautos pajamos, pagal GPMĮ 2 str. 34 dalį
Pajamų
Pajamų
Užsienio
priskiriamos pajamoms, susijusioms su darbo santykiais
P1 mokesčio P2 rūšies
P3 valstybės
P4 Gautų pajamų suma**
P5 Išskaičiuota pajamų mokesčio
P8 Išskaičiuota sveikatos draudimo
Ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos
suma***
įmokų suma***
tarifas
kodas
kodas
SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS
Total income received**
SANTYKIAIS NESUSIJUSIOS PAJAMOS
Income tax rate Income tax code Foreign state code
Deducted income tax sum***
Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn
pajamos Income from selling scrap base metal or other income from ownership transfer
Nekilnojamojo daikto nuomos pajamos Income from leasing immovable property
Kito turto nuomos pajamos Income from leasing other property
Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) Income from distributed profits (dividends)
Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš
pelno po apmokestinimo Income of a participant of an unlimited civil liability unit from profits after taxation
Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš
pelno mokesčiu apmokestinto pelno Income of a participant of an unlimited civil liability unit not from profit subject to corporate tax
Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš
paskirstytojo pelno Income of a participant (member) of a cooperative society (cooperative) from distributed profits
Miško gėrybių pardavimo pajamos Income from selling forest goods
Azartinių lošimų laimėjimų pajamos Income from gambling winnings
Valdybos ir stebėtojų tarybos narių pajamos Income of board members and supervisory board members
Dovanos Gifts
Stipendijos Scholarships
Pensijos, pensijų anuitetai, rentos Pensions, pension annuities, rents
Sporto veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens,
Income from sports activity (received from a legal entity, not related to labour relations and not from individual activity)
nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos)
Atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens,
Income from performance activity (received from a legal entity, not related to labour relations and not from individual activity)
nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos)
Sporto veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su Income from sports activity (received from an individual, not related to labour relations and not from individual activity)
darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos)
Atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su Income from performance activity (received from an individual, not related to labour relations and not from individual activity)
darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos)
Palūkanos už paskolas Interest on loans
Kitos palūkanos (išskyrus žymimas 56,58,64,65,66, 67 ir 68 kodais) Other interest (except interest marked with codes 56,58,64,65,66, 67 and 68)
Autoriniai atlyginimai (gauti iš juridinio asmens) Royalties (received from a legal entity)
Honorarai Honoraria
Autoriniai atlyginimai (gauti iš gyventojo) Royalties (received from an individual)
Indėlių palūkanos (pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d.) Interest on deposits (according to agreements concluded after 1 January 2014)
Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant Lietuvos
ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos
administracinių padalinių ar vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius Interest on non-equity securities (including non-equity securities of the Lithuanian government and foreign state governments, their political or territorial administrative subdivisions or local authorities), acquired after 1 January 2014, except the interest paid by the person linked to the individual by labour relations or essentially equivalent relations tha
popierius), įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d., išskyrus asmens,
susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių
vertybinių popierių turėtojams
Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas Pension scheme benefits not exceeding paid contributions
Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas Life insurance benefits not exceeding paid contributions
Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos
Other income not related to labour relations and not obtained from individual activity
pajamos
Pagal paslaugų kvitą gautos pajamos Income received according to a service voucher

M M M M – m m – D D

Tax period

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

71
72
70
88

,

Valstybių kodai****
AZ
AM
IE
AT
AU
BY
BE
BG
CZ
DK
GB

Azerbaidžanas
Armėnija
Airija
Austrija
Australija
Baltarusija
Belgija
Bulgarija
Čekija
Danija
Didžioji Britanija

Estija
Graikija
Gruzija
Indija
Islandija
Ispanija
Italija
Izraelis
Japonija
JAV
Jungtiniai Arabų Emyratai
Juodkalnija
Kanada
Kazachstanas
Kinija
Kipras
Kirgizija

HR Kroatija
KW Kuveitas
LV Latvija
PL Lenkija
LU Liuksemburgas
MK Makedonija
MT Malta
MA Marokas
MX Meksika
MD Moldova
NO Norvegija
NL Nyderlandai
ZA Pietų Afrika
KR Pietų Korėja
PT Portugalija
FR Prancūzija
RO Rumunija

RU
RS
SG
SK
SI
FI
SE
CH
TR
TM
UA
UZ
HU
DE
TT
XX

Rusija
Serbija
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Turkija
Turkmėnistanas
Ukraina
Uzbekistanas
Vengrija
Vokietija
Tikslinė teritorija
Kita valstybė

Išskaičiuota pajamų mokesčio suma
P7 (P5 laukelių suma)

Gautų pajamų suma
P6 (P4 laukelių suma)

State codes****

EE
GR
GE
IN
IS
ES
IT
IL
JP
US
AE
ME
CA
KZ
CN
CY
KG

Iš viso
šiame lape:

Sum of received income (sum of P4 fields)

,

Deducted sum of income tax (sum of P5 fields)

Išskaičiuota PSDĮ suma
P9 (P8 laukelių suma)
Deducted CHIC sum (sum of P8 fields)

Total on this page:

*Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos, individualios veiklos ir pozityviosios pajamos šiame deklaracijos priede nenurodomos.
**Lietuvoje ir/ar užsienio valstybėje gautos pajamos nurodomos, neatėmus neapmokestinamųjų pajamų dydžių, išskaičiuoto (sumokėto) pajamų
mokesčio, sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų.
***Gyventojo ar kito asmens savo lėšomis sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) ir/ar grąžinta mokesčio/įmokų suma nenurodoma.
****Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, įrašomas TO kodas.
PSDĮ – privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

*Income from selling non-individual activity assets, income from individual activity and positive income shall not be specified in this appendix to the tax return. **Income received in Lithuania and (or) in a foreign country shall be specified without subtracting the amounts of non-taxable income, deducted (paid) income tax

Susegimo vieta Stapling location
1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)

Tax ID No. (personal identification No.)

Priedo lapo
numeris

Version
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GYVENTOJO APMOKESTINAMĄSIAS PAJAMAS MAŽINANČIOS IŠLAIDOS
EXPENSES REDUCING THE TAXABLE INCOME OF AN INDIVIDUAL
6
Type of expenses*

Mokestinis
laikotarpis

Tax period

7

Iki (pildo tik
išvykstantysis)

M
Mbe M
– bymthe m
– person)
D D
Till (to
filledM
in only
leaving

Sum of expenses**

L1 Išlaidų
L2 Išlaidų suma**
L3 Asmens, už kurį sumokėta, asmens kodas
rūšis*
Personal identification number of the person on whose behalf the payment was made
L5 Banko, kredito įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo valdymo įmonės, aukštosios ar profesinės mokyklos, juridinio asmens sutrumpintas
pavadinimas**** Short legal entity name of of the bank, credit institution, insurance company, pension fund management company, higher education institution or vocational school****
L1

L4 Banko, kredito istaigos, draudimo įmonės, pensijų fondo
valdymo įmonės, aukštosios ar profesinės mokyklos,
juridinio asmens identifikacinis numeris (kodas)***
Legal entity ID No. (code) of the bank, credit institution, insurance company, pension fund management company, higher education institution or vocational school***

L2

,

L3

L4

L2

,

L3

L4

L2

,

L3

L4

L2

,

L3

L4

L2

,

L3

L4

L2

,

L3

L4

L5

L1
L5

L1
L5

L1
L5

L1
L5

L1
L5

Visa šiame lape nurodytų išlaidų (L2 laukelių) suma Total sum of expenses (L2 fields) listed on this page
L6

,

1 016347 885285

*Išlaidų rūšys: 1 – gyvybės draudimo, 2 – studijų ar profesinio mokymo, 3 – kredito palūkanos, 4 – pensijų fondui, 5 – grąžinta paskola už studijas ar profesinį mokymą, 6 – asmeninio kompiuterio su programine įranga (jo elementų)
įsigijimo ir/ar interneto prieigos įrengimo.
**Deklaruojant 2004–2008 m. įsigyto asmeninio kompiuterio su programine įranga (jo elementų) ir interneto prieigos išlaidas, L2 laukelyje įrašoma suma per 2004–2009 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius neturi būti didesnė kaip
4000 Lt (1158,48 Eur).
***Užpildomas, kai sumokėta Lietuvoje įregistruotai banko, kredito įstaigai, draudimo įmonei, pensijų fondo valdymo įmonei, aukštajai ar profesinei mokyklai, juridiniam asmeniui.
****Nurodoma banko, kredito įstaiga, draudimo įmonė, pensijų fondo valdymo įmonė, aukštoji ar profesinė mokykla, juridinis asmuo, kuriam sumokėta.

*Types of expenses: 1 – life insurance, 2 – studies or professional education, 3 – credit interest, 4 – pension scheme, 5 – repaid loan for studies or professional education, 6 – purchase of a personal computer (or parts thereof) with software and (or) Internet access installation. **If expenses related to the purchase of a personal computer (or parts thereof) with software and (or) Internet access installation in 2004–2008 are declared, the sum in field L2 for 2004–2009 and

Susegimo vieta Stapling location
1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)

Tax ID No. (personal identification No.)

Priedo lapo
numeris

Appendix page No.

G P M 3 0 8 N

Version
Versija

NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS

State codes***

NON-TAXABLE INCOME

6

Mokestinis
laikotarpis

7

Iki (pildo tik
išvykstantysis)

0 3
Valstybių kodai***

Till
filledM
in only
leaving
M (toMbe M
– bymthe m
– person)
D D

AZ Azerbaidžanas
AM Armėnija
IE Airija
Foreign state code
Income type code
Sum of received income*
AT Austrija
Pajamų
Užsienio
AU Australija
N1
N2
N3 Gautų pajamų suma*
rūšies kodas
valstybės kodas
BY Baltarusija
Pajamų rūšių kodų sąrašas List of income type codes
BE Belgija
BG Bulgarija
SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS INCOME RELATED TO LABOUR RELATIONS OR ESSENTIALLY EQUIVALENT RELATIONS
CZ Čekija
01 Su darbo santykiais susijusios pajamos Income related to labour relations
DK Danija
02 Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario iš IĮ (ŪB) arba mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gautos
GBisDidžioji
Britanija
pajamos, pagal GPMĮ 2 str. 34 dalį priskiriamospajamoms, susijusioms su darbo santykiais Income of the owner of a sole proprietorship, a full member of a partnership from SP (partnership) or the income of a member of a small community from the small community, which according to Part 34 of Art. 2 of the Law on Income Tax of Individuals (LITI)
treated as income
related to labour relations
EE Estija
03 Ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos Sickness, motherhood, fatherhood, motherhood and fatherhood (parenthood) benefits
GR Graikija
GE Gruzija
SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS NESUSIJUSIOS PAJAMOS INCOME NOT RELATED TO LABOUR RELATIONS OR ESSENTIALLY EQUIVALENT RELATIONS
IN Indija
10 Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn
IS Islandija
pajamos Income from the sale or other ownership transfer of immovable property which was considered an asset of individual activity
ES Ispanija
12 Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos Income from the sale or other ownership transfer of financial instruments and the disposal of financial derivatives
IT Italija
13 Pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kitą turtą (išskyrus tą, iš kurio perleidimo gautos pajamos pažymėtos
IL Izraelis
10, 12, 14–18 ir 34 kodais) Income from the sale or other ownership transfer of other assets (except assets whose transfer income is marked by codes 10, 12, 14–18 and 34)
JP Japonija
14 Nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos Income from the sale or other ownership transfer of standing forest and forest wood
US JAV
15 Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos Income from the sale or other ownership transfer of scrap base metal
AE Jungtiniai Arabų Emyratai
16 Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio
ME Juodkalnija
perleidimo nuosavybėn pajamos Income from the sale or other ownership transfer of movable property subject to mandatory registration or property recognised as immovable by the law
CA Kanada
17 Nekilnojamojo daikto (išskyrus būsto) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos Income from the sale or other ownership transfer of immovable property (except housing)
KZ Kazachstanas
18 Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos Income from the sale or other ownership transfer of housing (including associated land)
Income
from
leasing
immovable
property
CN Kinija
23 Nekilnojamojo daikto nuomos pajamos
CY Kipras
24 Kito turto nuomos pajamos Income from leasing other property
KG Kirgizija
27 Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš pelno po apmokestinimo Income of a participant of an unlimited civil liability unit from profits after taxation
HR Kroatija
28 Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno Income of a participant of an unlimited civil liability unit not from profit subject to corporate tax
KW Kuveitas
29 Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš paskirstytojo pelno Income of a participant (member) of a cooperative society (cooperative) from distributed profits
LV Latvija
33 Kompensacinės išmokos, išmokėtos pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą Compensation benefits paid out as per the Law on Agriculture, Food and Rural Development
PL Lenkija
34 Miško gėrybių pardavimo pajamos Income from selling forest goods
LU Liuksemburgas
36 Tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą Direct payments paid out as per the Law on Agriculture, Food and Rural Development
MK Makedonija
42 Azartinių lošimų laimėjimų pajamos Income from gambling winnings
MT Malta
43 Loterijų laimėjimai Lottery winnings
MA Marokas
44 Valdybos ir stebėtojų tarybos narių pajamos Income of board members and supervisory board members
Gifts
MX Meksika
46 Dovanos
MD Moldova
47 Stipendijos Scholarships
NO Norvegija
48 Pensijos, pensijų anuitetai, rentos Pensions, pension annuities, rents
NL Nyderlandai
51 Sporto veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos) Income from sports activity (received from a legal entity, not related to labour relations and not from individual activity)
Income
from
performance
activity
(received
from
a
legal
entity,
not
related
to
labour
relations
and
not
from
individual
activity)
ZA Pietų Afrika
52 Atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens,nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos)
KR Pietų Korėja
53 Sporto veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos) Income from sports activity (received from an individual, not related to labour relations and not from individual activity)
PT Portugalija
54 Atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos) Income from performance activity (received from an individual, not related to labour relations and not from individual activity)
FR Prancūzija
56 Indėlių palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis,
RO Rumunija
Interest
on
deposits
received
for
deposits
in
credit
institutions
located
in
the
countries
of
the
European
Economic
Area
(EEA)
according
to
agreements
concluded
before
31
December
2013
sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.
RU Rusija
61 Autoriniai atlyginimai (gauti iš juridinio asmens) Royalties (received from a legal entity)
RS Serbija
63 Autoriniai atlyginimai (gauti iš gyventojo) Royalties (received from an individual)
SG Singapūras
64 Indėlių palūkanos (pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d.) Interest on deposits (according to agreements concluded after 1 January 2014)
Interest
on
securities
of
political
or
territorial
administrative
subdivisions
of
EEA
states
purchased
before
31
December
2013
SK Slovakija
65 Palūkanos už EEE valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d.
SI Slovėnija
66 Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir pradėtus išpirkti ne anksčiau kaip po 366
FI Suomija
dienų nuo išleidimo dienos**** Interest on non-equity securities purchased before 31 December 2013 and bought back in at least 366 days since the issue date****
Iš viso šiame
Gautų
pajamų
suma
SE Švedija
67 Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar
N4
Sum of received income (sum of N3 fields)
lape:
CH Šveicarija
(N3
laukelių
suma)
teritorijos administracinių padalinių ar vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius), įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d.,
TR Turkija
išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas negu Total on this page:
TM Turkmėnistanas
kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams
Išskaičiuota
pajamų
UA Ukraina
68 Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos
Deducted sum of income tax**
N5
UZ Uzbekistanas
mokesčio
suma**
teisės aktuose
HU Vengrija
71 Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas Pension scheme benefits not exceeding paid contributions
DE Vokietija
72 Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas Life insurance benefits not exceeding paid contributions
Išskaičiuota PSDĮ
TT Tikslinė teritorija
N6
70 Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos Other income not related to labour relations and not obtained from individual activity
suma** Deducted CHIC sum**
XX Kita valstybė
88 Pagal paslaugų kvitą gautos pajamos Income received according to a service voucher

Tax period

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

1 016348 571163

*Jeigu nuo neapmokestinamųjų pajamų (įskaitant gautas užsienio valstybėje) buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar sveikatos draudimo įmoka,
kurie per mokestinį laikotarpį nebuvo grąžinti gyventojui, N3 laukelyje nurodoma gautų pajamų suma, neatėmus išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio/įmokos.
**Gyventojo ar kito asmens savo lėšomis sumokėta, užsienio valstybeje išskaičiuota (sumokėta) mokesčio/įmokų suma nenurodoma.
***Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, įrašomas TO kodas.
****Išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes palūkanas už šio asmens išleistus ne
nuosavybės vertybinius popierius.
PSDĮ – privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

Susegimo vieta Stapling location
1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)
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numeris
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NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ
APSKAIČIAVIMAS
Lithuanian permanent resident of the controlled foreign entity Calculation of positive income
6

Data regarding controlled foreign units

Mokestinis
laikotarpis

Tax period

7

Iki (pildo tik
išvykstantysis)

Till (to
filledM
in only
leaving
M
Mbe M
– bymthe m
– person)
D D

3 016348 573554

I. Duomenys apie kontroliuojamuosius užsienio vienetus
K1

Identifikacinis
numeris (kodas)

K2

ID No. (code)

Tiesioginis valdymas

Direct control
K3 Pavadinimas
K4 Adresas

Netiesioginis
valdymas
Indirect control

Valdymas kartu su
susijusiais asmenimis
Control with affiliated persons

Name

Address

Nuolatinio Lietuvos gyventojo
K5 tiesiogiai valdoma turtinių
teisių dalis (procentais)

,

%

Share (percentage) of property rights directly controlled by a permanent resident of Lithuania

K6

Nuolatinio Lietuvos gyventojo netiesiogiai
valdoma turtinių teisių dalis (procentais)

,

%

Share (percentage) of property rights indirectly controlled by a permanent resident of Lithuania

K7

Nuolatinio Lietuvos gyventojo tiesiogiai ir
netiesiogiai valdoma turtinių teisių dalis (procentais)
(K5 + K6)

,

%

Share (percentage) of property rights directly and indirectly controlled by a permanent resident of Lithuania (K5 + K6)

Kiti tą patį užsienio vienetą kontroliuojantys vienetai arba fiziniai asmenys
Other units or natural persons controlling the same foreign unit

K8 Identifikacinis numeris (kodas)

ID No. (code)

Asmens
K10 pavadinimas

Name of the person

K11 Adresas

Address

K8 Identifikacinis numeris (kodas)
Asmens
K10 pavadinimas
K11 Adresas

K11 Adresas

Share (percentage) of property rights directly controlled by a person

Asmens tiesiogiai
K9 valdoma turtinių teisių
dalis (procentais)

Share (percentage) of property rights directly controlled by a person

,

%

,

%

,

%

Name of the person
Address

K8 Identifikacinis numeris (kodas)
Asmens
K10 pavadinimas

Asmens tiesiogiai
K9 valdoma turtinių teisių
dalis (procentais)

ID No. (code)

Name of the person
Address

Asmens tiesiogiai
K9 valdoma turtinių teisių
dalis (procentais)

Share (percentage) of property rights directly controlled by a person

1

Mokesčių mokėtojo asmens
kodas (identifikacinis numeris)

G P M 3 0 8 K

Tax ID No. (personal identification No.)

Version
Versija

0 3
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II. KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO PAJAMŲ IR JĮ KONTROLIUOJANČIO NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ SANTYKIO APSKAIČIAVIMAS
II. CALCULATION OF THE RATIO ON THE INCOME OF A CONTROLLED FOREIGN UNIT AND THE INCOME OF A PERMANENT RESIDENT OF LITHUANIA WHO CONTROLS IT

K12

Nuolatinio Lietuvos gyventojo visos mokestinio laikotarpio pajamos
(P6 + V10 + V13 + T20 + T32 + N4 + F12 + F3 - F4)

,
9 016347 886192

Total income of a permanent resident of Lithuania during the tax period (P6 + V10 + V13 + T20 + T32 + N4 + F12 + F3 - F4)

K13

,

Visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos
Total income of a controlled foreign unit during the respective tax period

K14

5 proc. visų nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų sumos (0,05 x K12) 5 per cent of the sum of all income of the permanent resident of Lithuania (0.05 x K12)

Kai K13>K14, užpildomi K15–K29 laukeliai

III. Į NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMAS TRAUKIAMŲ POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ NUSTATYMAS
K15

K16

,

When K13>K14, fields K15–K29 should be filled in

III. DETERMINING POSITIVE INCOME INCLUDED IN THE INCOME OF A PERMANENT RESIDENT OF LITHUANIA

Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamajam užsienio vienetui išmokėtos sumos, kurios
,
pagal GPMĮ nuostatas nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų
atimamomis patirtomis išlaidomis Sums paid to the foreign unit controlled by a permanent resident of Lithuania, which according to the provisions of LITI are no considered to be allowable deductions or expenses that are subtracted from the income
Aktyvios veiklos pajamos (be 15 laukelyje nurodytų sumų) (laukelis pildomas tik tuo atveju,
kai įvykdytos tam tikros nustatytos sąlygos)

,

Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, traukiamų į pozityviąsias pajamas, suma
(K13 - K15 - K16)

,

Active work income (without the sums specified in field 15) (the field shall be filled in only if certain set conditions are fulfilled)

K17

Sum of income of the controlled foreign unit that is included in positive income (K13 - K15 - K16)

IV. POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS IV. CALCULATION OF POSITIVE INCOME

,

K18

Neapmokestinamosios pajamos (apskaičiuojamos pagal PMĮ)

K19

Leidžiami atskaitymai (apskaičiuojami pagal PMĮ)

K20

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (apskaičiuojami pagal PMĮ)

K21

Apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma (K17 - K18 - K19 - K20)

K22

Nuolatiniam Lietuvos gyventojui tenkanti pozityviųjų pajamų suma (K21 x K7 : 100) Sum of positive income attributed to a permanent resident of Lithuania(K21, x K7 : 100)

K23

Apskaičiuoti, paskirstyti, tačiau per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius
nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėti dividendai

K24

Visos pozityviosios pajamos, traukiamos į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas
(K22 + K23)

Non-taxable income (calculated according to LCT)

Allowable deductions (calculated according to LCT)
Restricted allowable deductions (calculated according to LCT)

Calculated sum of positive income (K17 - K18 - K19 - K20)

,
,
,

,

Dividends that were calculated and distributed but not paid out to a permanent resident of the Republic of Lithuania over the course of five consecutive tax periods

All positive income included in the income of a permanent
, resident of Lithuania (K22 + K23)

V. UŽSIENIO VALSTYBĖSE SUMOKĖTŲ MOKESČIŲ, MAŽINANČIŲ PAJAMŲ MOKESTĮ LIETUVOJE, APSKAIČIAVIMAS
Documents confirmed by the tax authority in a foreign country regarding the income and paid taxes of a controlled foreign unit

V. CALCULATION OF TAXES PAID IN FOREIGN COUNTRIES THAT REDUCE THE INCOME TAX IN LITHUANIA

K25

Pozityviosioms pajamoms tenkanti pajamų mokesčio suma (K22 : 18 x 24)

K26

Nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių suma

Sum of the income tax attributed to positive income (K22 : 18 x 24)

Sum of taxes paid in foreign countries on positive income

Užsienio valstybėse sumokėto mokesčio suma, mažinanti nuolatinio Lietuvos gyventojo
pajamų mokestį nuo pozityviųjų pajamų
(jei K25<K26, tai K27=K25,
jei K25>=K26, tai K27=K26) Sum of tax paid in foreign countries that reduces the income tax on positive income of a permanent resident of the Republic of Lithuania (if K25<K26, then K27=K25, if K25>=K26, then K27=K26)

K28 Pridedami
dokumentai

Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus
patvirtinti dokumentai apie kontroliuojamojo
užsienio vieneto pajamas ir sumokėtą mokestį

Attached documents

Pažyma, kurioje nurodytas užsienio valstybėje
sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį
nustatančio teisės akto pavadinimas, data ir
numeris, jų vertimas į lietuvių kalbą

K27

Certificate specifying the name of the tax paid in a foreign country, the name, date and number of the legal act regulating this tax, translation of the a

K29

Prie šio priedo lapo pateiktų
dokumentų lapų skaičius

No. of pages in documents attached to this appendix page
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NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN APMOKESTINAMOSIOS
PAJAMOS
TAXABLE INCOME FROM THE SALE OR OTHER OWNERSHIP TRANSFER OF NON-INDIVIDUAL ACTIVITY ASSETS
Mokestinis
6 laikotarpis

7

Tax period

Iki (pildo tik
išvykstantysis)

Till (to
filledM
in only
leaving
M
MbeM
– bymthem
– person)
D D

4 016348 574697

I. Nekilnojamojo daikto ir/ar teisiškai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 10, 16, 17, 18)
I. Income from the sale or other ownership transfer of immovable property and (or) movable property subject to legal registration (income type codes 10, 16, 17, 18)

Pajamų
rūšies
kodas*

Užsienio
T1 valstybės
kodas

Income type code*

Turto pardavimo ar kitokio perleidimo
T2 nuosavybėn pajamų suma

Sum of income from the sale or other ownership
, transfer

Foreign state code

Bendra pajamų
(T2 laukelių) suma

Šio turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar
T3 kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma

,

Sum of the purchase price of the assets and other expenses related to the sale or other ownership transfer of these assets

,

,

,

,

,

,

,

,

T7

T10

II. Vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšies kodas 12)***
II. Income from the sale or other ownership transfer of securities (income type code 12)***

T11

Bendra turto pardavimo ar kitokio perleidimo
nuosavybėn suma

Total sum of the sale or other ownership ,transfer

Bendra turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar
T12
kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma
T13

Bendra apmokestinamųjų pajamų suma
(T11 - T12) >= 0

,

Total deducted sum of income tax**

Total deducted CHIC sum**

,

Total sum of taxable income (T11 - T12) >= 0

Including taxable income received in a foreign state

T39 Bendra išskaičiuota PSDĮ suma**

Bendra išskaičiuota
pajamų mokesčio suma**

Total sum of taxable income (T4 fields)

Total sum of the purchase price of the assets and other expenses related to the sale or other ownership transfer of the aforementioned assets

Iš to skaičiaus užsienio valstybėje
gautos apmokestinamosios pajamos

Bendra išskaičiuota
pajamų mokesčio suma**

Bendra apmokestinamųjų pajamų
(T4 laukelių) suma

T38 Bendra išskaičiuota PSDĮ suma**

,
Užsienio
valstybės kodas Foreign state code Pajamų suma Sum of income

Pajamų suma Sum of income

T14

Sum of taxable income (T2, - T3) >= 0

,

,

T6

Apmokestinamųjų pajamų suma
T4 (T2 - T3) >= 0

Užsienio
valstybės kodas
Foreign state code

T15

,

T16

T15

,

T16

T15

,

T16

T15

,

T16

Total deducted sum of the income tax**

Total deducted CHIC sum**

*Pajamų rūšies kodas:
10 – nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar
kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,
16 – privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,
17 – nekilnojamojo daikto (išskyrus būstą) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos,
18 – būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

**Gyventojo ar kito asmens savo lėšomis sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) mokesčio/ įmokų suma nenurodoma.
***Už 2014 ir vėlesnius metus nepildomas.
PSDĮ – privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

*Income type code: 10 – income from the sale or other ownership transfer of immovable property that was considered an individual activity asset, 16 – income from the sale or other ownership transfer of movable property subject to mandatory registration, 17 – income from the sale or other ownership transfer of immovable property (except housing), 18 – income from the sale or other ownership transfer of housing (including associated land). **The sum of taxes/contribution

1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)

G P M 3 0 8 T

Tax ID No. (personal identification No.)

Version
Versija

0 3

2

1 016348 574102
III. Kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (pajamų rūšių kodai 13, 14, 15)
(išskyrus pajamas, gautas iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą)
Valstybių kodai**** State codes****

III. Income from the sale or other ownership transfer of other assets (income type codes 13, 14, 15) (except income received from a foreign state or zone included in the list of Target Territories)

T17

Bendra turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn
pajamų suma Total sum of income from the sale or other ownership transfer
Iš to skaičiaus:
Including:

T18

,

T25

Nenukirsto miško,
apvaliosios medienos

Standing forest, forest wood ,

T26

Netauriųjų metalų
laužo***

Scrap base metal***

Bendra turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar
kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma

AZ
AM
IE
AT
AU
BY
BE
BG
CZ
DK
GB
EE
GR
GE
IN
IS
ES
IT
IL
JP

,

,

Total sum of the purchase price of the assets and other expenses related to the sale or other ownership transfer of the aforementioned assets

Iš to skaičiaus:

T27

Nenukirsto miško,
apvaliosios medienos

Standing forest, forest wood

,

T28

Netauriųjų metalų
laužo***

Scrap base metal***

,

Including:

T19

Turto pardavimo pajamų ir jo įsigijimo kainos bei kitų
išlaidų skirtumas (T17 - T18)

Bendra apmokestinamųjų pajamų suma
(T19 - T20) >= 0

US JAV
AE Jungtiniai Arabų Emyratai
ME Juodkalnija
CA Kanada
KZ Kazachstanas
CN Kinija
CY Kipras
KG Kirgizija
HR Kroatija
KW Kuveitas
LV Latvija
PL Lenkija
LU Liuksemburgas
MK Makedonija
MT Malta
MA Marokas
MX Meksika
MD Moldova
NO Norvegija
NL Nyderlandai

,

ZA
KR
PT
FR
RO
RU
RS
SG
SK
SI
FI
SE
CH
TR
TM
UA
UZ
HU
DE
TT
XX

Pietų Afrika
Pietų Korėja
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Rusija
Serbija
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Turkija
Turkmėnistanas
Ukraina
Uzbekistanas
Vengrija
Vokietija
Tikslinė teritorija
Kita valstybė

Difference between the income from selling the assets and the purchase price of the assets as well as other expenses (T17 - T18)

****Kai pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, įrašomas TO kodas.

Neapmokestinamosios pajamos (T19 laukelyje nurodyta
T20
suma, bet ne didesnė už nurodytą GPMĮ 17 str. 1 d. 27p.*)
T21

Azerbaidžanas
Armėnija
Airija
Austrija
Australija
Baltarusija
Belgija
Bulgarija
Čekija
Danija
Didžioji Britanija
Estija
Graikija
Gruzija
Indija
Islandija
Ispanija
Italija
Izraelis
Japonija

,

****When income was received from an international institution or organisation, IO code shall be written.

Non-taxable income (the sum in field T19, but not exceeding the one in clause 27 of Part 1 of Art. 17 of LITI*)

, >= 0
Total sum of taxable income (T19 - T20)

T22 Bendra išskaičiuota pajamų mokesčio suma**

Total deducted sum of income tax**

Mokesčių administratoriaus grąžinta (įskaityta)
T23
Sum of income tax repaid (set off) by the tax authority
pajamų mokesčio suma
T24

Bendra perskaičiuota išskaičiuoto pajamų mokesčio
Total recalculated sum of deducted income tax (T22 - T23)
suma (T22 - T23)

T41

Mokesčių administratoriaus grąžinta (įskaityta)
PSDĮ suma

T42 Bendra perskaičiuota išskaičiuotų PSDĮ suma
(T40 - T41)

T40 Bendra išskaičiuota PSDĮ suma** Total deducted CHIC sum**

CHIC sum repaid (set off) by the tax authority

Total recalculated sum of deducted CHIC (T40 - T41)

IV. Iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, gautos kito turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos
(pajamų rūšių kodai 13, 14, 15) IV. Income from the sale or other ownership transfer of other assets received from a foreign state or zone included in the list of Target Territories (income type codes 13, 14, 15)
T29

Bendra turto pardavimo ar kitokio perleidimo
Total sum of income from the sale or other ownership transfer of assets
nuosavybėn pajamų suma

,

T30

Bendra turto įsigijimo kainos ir kitų su jo pardavimu ar
kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų suma

,

T31 Bendra apmokestinamųjų pajamų suma
(T29 - T30) >= 0

Total sum of the purchase price of the assets and other expenses related to the sale or other ownership transfer of the aforementioned assets

, 0
Total sum of taxable income (T29 - T30) >=

Iš viso šiame lape: Total on this page:
T32

Bendra apmokestinamųjų pajamų suma
(T7 + T13 + T21 + T31)

Total sum of taxable income (T7 + T13 + T21 + T31)

T33

Bendra išskaičiuota pajamų mokesčio
suma (T10 + T14 + T24)

Total deducted sum of income tax (T10 + T14 + T24)

T43

Bendra išskaičiuota PSDĮ suma
(T38 + T39 + T42)

Total deducted CHIC sum (T38 + T39 + T42)

,

*8000 Lt (2014 m.) arba 2500 Eur (2015 ir vėlesniais metais).
**Gyventojo ar kito asmens savo lėšomis sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) mokesčio/ įmokų suma
nenurodoma.
***Už 2014 ir vėlesnius metus nepildoma.
PSDĮ – privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

*LTL 8000 (in 2014) or EUR 2500 (in 2015 and later). **The sum of taxes/contributions paid by the individual or another person at their own expense and deducted (paid) in a foreign country shall not be indicated. ***Should not be filled in for 2014 and later years. CHIC
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State codes
Valstybių kodai

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS
4 016347 969357

6

Mokestinis
laikotarpis

Tax period

INCOME FROM INDIVIDUAL ACTIVITY
Iki (pildo tik
7
M
Mbe M
– bymthem
– person)
D D
Till (to
filledM
in only
leaving
išvykstantysis)

I. Pajamos iš individualios veiklos, išskyrus vykdytąją pagal verslo liudijimus (pajamų rūšių kodai 35, 93, 94, 95, 96) I. Income from individual activity, except activity according to business licences (income type codes 35, 93, 94, 95, 96)
Pajamų
Veiklos
V2
V6 Pajamų suma
rūšies kodas*
rūšies kodas
Pajamų suma (+)/mokestinio laikotarpio
Valstybių
Valstybės
GPM
V8 nuostolių suma (-) (V6 - V7 - V18)
V3
V4
V5 tarifas
skaičius
kodas

V7 Leidžiamų atskaitymų suma

V1

V1

V2

V3

V4

V1

V2

V3

V4

V1

V4

V1

V5

V4

V1

V4

V1

V4
Išskaičiuota pajamų
mokesčio suma***

,

V5

,
,
,

V5

,

V8

,

V6
V5

,

V8

Deducted sum of income tax***

V12

Išskaičiuota
PSDĮ suma***

V9

Deducted CHIC sum***

,
,

V18

,

V10

V17

,

,

V18

V17

,

V7

,

V10

,

V9

,

V18

V17

,

V7

,

V10

,

V9

,

V18

V17

,

,

V10

,

V9

V7

V8

V17

,

,

V18
V10

,

V9

,

V6

,

V7

V8

V6

V2

V3

,

V17

,

V9

V7

V8

V5

V2

V3

,

V6

V2

V3

,

V18 Mokėtina VSDĮ ir PSDĮ suma
V10 Apmokestinamų pajamų suma (V8 - V9)

,

V7

V8

V6

V2

V3

V11

V5

Atskaitymų
požymis****

Atskaitoma ankstesnių mokestinių
V9 nuostolių suma**

,

V6

V17

,

V18

,

V10

Taikomas apskaitos principas

VA

Applied accounting principle

Kaupimo
Saving Monetary

II. Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus (pajamų rūšies kodas 92)
II. Income from activity according to business licences (income type code 92)

V13

Pajamų
suma

Sum of income

,

Už verslo liudijimus
V14 sumokėta pajamų
Sum of income tax paid for business licences
mokesčio suma

Veiklos pagal
V15 verslo liudijimus
mėnesių skaičius

Privaloma
V16 sumokėti
PSDĮ suma

No. of months of activity according to business licences

Pinigų

Money

AZ Azerbaidžanas
AM Armėnija
IE Airija
AT Austrija
AU Australija
BY Baltarusija
BE Belgija
BG Bulgarija
CZ Čekija
DK Danija
GB Didžioji Britanija
EE Estija
GR Graikija
GE Gruzija
IN Indija
IS Islandija
ES Ispanija
IT Italija
IL Izraelis
JP Japonija
US JAV
AE Jungtiniai Arabų Emyratai
ME Juodkalnija
CA Kanada
KZ Kazachstanas
CN Kinija
CY Kipras
KG Kirgizija
HR Kroatija
KW Kuveitas
LV Latvija
PL Lenkija
LU Liuksemburgas
MK Makedonija
MT Malta
MA Marokas
MX Meksika
MD Moldova
NO Norvegija
NL Nyderlandai
ZA Pietų Afrika
KR Pietų Korėja
PT Portugalija
FR Prancūzija
RO Rumunija
RU Rusija
RS Serbija
SG Singapūras
SK Slovakija
SI Slovėnija
FI Suomija
SE Švedija
CH Šveicarija
TR Turkija
TM Turkmėnistanas
UA Ukraina
UZ Uzbekistanas
HU Vengrija
DE Vokietija
TT Tikslinė teritorija
XX Kita valstybė

Sum of obligatory CHIC payment

*Pajamų rūšių kodai: 35 – pajamos iš žemės ūkio veiklos, 94 – sporto veiklos pajamos, 95 – atlikėjo veiklos pajamos, 96 – šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, 93 – kitos individualios veiklos pajamos.
**Kai pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Pildoma, kai V8>0.
***Gyventojo ar kito asmens savo lėšomis sumokėta, užsienio valstybėje išskaičiuota (sumokėta) mokesčio/ įmokų suma nenurodoma.
GPM – pajamų mokestis, VSDĮ – valstybinio socialinio draudimo įmoka, PSDĮ – privalomojo sveikatos draudimo įmoka.
****Leidžiamų atskaitymų požymiai: 1 – 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, 2 – patirtų veiklos išlaidų suma.

*Income type codes: 35 – income from agricultural activity, 94 – income from sports activity, 95 – income from performance activity, 96 – maintenance income of a foster family participant, 93 – other income from individual activity. **When income is recognised according to the Money Saving accounting principle. To be filled in when V8>0. ***The sum of tax/benefit deducted (paid) in a foreign state that was paid by the individual or another person at their own expense shall n
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INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE
INCOME FROM INDIVIDUAL ACTIVITY IN RESPECTIVE STATES
Mokestinis
6
laikotarpis

6 016348 573957

7

Tax period

Iki (pildo tik
išvykstantysis)

Till
filledM
in only
leaving
M (toMbe M
– bymthe m
– person)
D D

State codes
Valstybių kodai

R1 Pajamų
R2 Veiklos
rūšies kodas
rūšies kodas
Valstybės
R4 kodas

R6 Pajamų suma

R1

R6

R8 Pajamų suma (+) / mokestinio laikotarpio
nuostolių suma (-) (R6 - R7)

R7 Leidžiamų atskaitymų suma

Sum of allowed deductions

R5 GPM tarifas*

Sum of income (+) / sum of losses of the tax period (-) (R6 - R7)

R10 Apmokestinamų pajamų suma
Sum of taxable income

R2
R4

R1

R2

R5

R2
R4

R1

R2
R4

R1

R2
R4

R1

R2
R4

R1

R2
R4

*GPM – pajamų mokestis.
*ITI – Income Tax of Individuals.

,

,

R7

R5

,
,

R8
R10

R11

,

R8
R10

,

,

R8

,

R7

R5

R6

,

R10

,

,

R8

,

R7

R5

R6

,

R10

,

,

R8

,

R7

R5

R6

,

R10

,

,

R8

,

R7

R5

R6

,

R10

,

,

R8

,

R7

R5

R6

,

R10

,

R6
R4

R1

,

R7

,

R8
R10

,

R6

R2

,

R7

R5

R4

R1

,

Bendra apmokestinamų pajamų suma
(R10 laukelių suma šiame lape)

Total sum of taxable income (the sum of R10 fields on this page)

,
,

AZ Azerbaidžanas
AM Armėnija
IE Airija
AT Austrija
AU Australija
BY Baltarusija
BE Belgija
BG Bulgarija
CZ Čekija
DK Danija
GB Didžioji Britanija
EE Estija
GR Graikija
GE Gruzija
IN Indija
IS Islandija
ES Ispanija
IT Italija
IL Izraelis
JP Japonija
US JAV
AE Jungtiniai Arabų Emyratai
ME Juodkalnija
CA Kanada
KZ Kazachstanas
CN Kinija
CY Kipras
KG Kirgizija
HR Kroatija
KW Kuveitas
LV Latvija
PL Lenkija
LU Liuksemburgas
MK Makedonija
MT Malta
MA Marokas
MX Meksika
MD Moldova
NO Norvegija
NL Nyderlandai
ZA Pietų Afrika
KR Pietų Korėja
PT Portugalija
FR Prancūzija
RO Rumunija
RU Rusija
RS Serbija
SG Singapūras
SK Slovakija
SI Slovėnija
FI Suomija
SE Švedija
CH Šveicarija
TR Turkija
TM Turkmėnistanas
UA Ukraina
UZ Uzbekistanas
HU Vengrija
DE Vokietija
TT Tikslinė teritorija
XX Kita valstybė

Susegimo vieta Stapling location

1

Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)

Priedo lapo
numeris

Tax ID No. (personal identification No.)

Version

G P M 3 0 8 U

Appendix page No.

Versija

0 3

LIETUVOJE ATSKAITYTINO UŽSIENIO VALSTYBĖJE IŠSKAIČIUOTO (SUMOKĖTO) MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS*
CALCULATION OF TAX DEDUCTED (PAID) IN A FOREIGN STATE WHICH IS TO BE DEDUCTED IN LITHUANIA*
U1 Užsienio valstybės kodas Foreign state code

Mokestinis
6 laikotarpis

Iki (pildo tik
išvykstantysis)

7

Tax period

M (toMbe filled
M M
– bym
– person)
D D
Till
in only
the m
leaving
9 016348 571912

I. NUO PAJAMŲ IŠ PASKIRSTYTOJO PELNO (DIVIDENDŲ) MOKĖTINO PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS (už 2014 ir vėlesnius metus nepildoma)
I. CALCULATION OF INCOME TAX TO BE PAID ON THE INCOME FROM DISTRIBUTED PROFITS (DIVIDENDS) (not to be filled in for 2014 and subsequent years)

Pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų), gautų iš užsienio valstybės, suma**

Mokesčio suma
(UA1 x 0,2)

,

UA1

Sum of income from distributed profits (dividends) received from a foreign state**

II. NUO SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ PAJAMŲ MOKĖTINO PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
Pajamų, susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais
(toliau – pajamos), gautų iš užsienio valstybės, suma**

,

Sum of income related to labour relations or essentially equivalent relations (hereinafter referred to as the income) and received from a foreign state**

Pajamų dalis nuo visų su darbo santykiais susijusių pajamų sumos
(UB1 : 12 lauk.)

UB2

MNPD*** suma, kuria mažinamos pajamos (UB2 x 15 lauk.)

UB3

,

ANTI*** sum that reduces the income (UB2 x field 15)

MPNPD*** suma, kuria mažinamos pajamos (UB4 x 17 lauk.)

Fields UB7–UB9 shall be filled in if appendix GPM308L has been filled in

Pajamų dalis nuo, taikant 15 proc. tarifą, Income part of the sum of taxable income as per the 15 per cent rate (UB6 : field 18)
UB7
,
apmokestinamų pajamų sumos (UB6 : 18 lauk.)

Perskaičiuotos pajamos
UB9
(UB6 - UB8) Recalculated income (UB6 - UB8)

,

,

UB5

,

Mokesčio suma Tax sum
(UB9 x 0,15, kai užpildyti UB7–UB9 laukeliai
UB6 x 0,15, kai neužpildyti UB7–UB9 laukeliai)

UB6

,

(UB9 x 0.15, when fields UB7–UB9 are filled in UB6 x 0.15, when fields UB7–UB9 are not filled in)

AANTI*** sum that reduces the income (UB4 x field 17)

Pajamos, sumažintos MNPD ir MPNPD suma (UB1 - (UB3 + UB5))

,

Gyventojo išlaidos, kuriomis Expenses of an individual that reduce the income (UB7 x L6, when L6 < = field 20 UB7 x field 20, when L6 > field 20)
mažinamos pajamos
UB8
,
(UB7 x L6, kai L6 < = 20 lauk.
UB7 x 20 lauk. , kai L6 > 20 lauk.)

,

Income part of the sum of all income related to labour relations (UB1 : field 12)

Pajamų dalis nuo visų pagal 15 proc. tarifą apmokestinamų pajamų sumos
UB4
(UB1 : (12 lauk. + 13 lauk.)) Income part of the sum of taxable income as per the 15 per cent rate (UB1 : (field 12 + field 13))

UA2

UB7–UB9 laukeliai pildomi, jeigu užpildytas GPM308L priedas

II. CALCULATION OF INCOME TAX TO BE PAID ON INCOME FROM LABOUR RELATIONS

UB1

Tax sum (UA1 x 0.2)

UB10

Income minus the sum of ANTI and AANTI (UB1 - (UB3 + UB5))

III. NUO PAGAL 15 PROC. TARIFĄ APMOKESTINAMŲ PAJAMŲ MOKĖTINO PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
III. CALCULATION OF THE INCOME TAX PAYABLE ON THE INCOME TAXED ACCORDING TO THE 15 PER CENT RATE

Pagal 15 proc. tarifą apmokestinamų iš užsienio valstybės gautų pajamų
UC1
,
(išskyrus susijusias su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais;
toliau – pajamos) suma** Sum of income received from a foreign state and taxed according to the 15 per cent rate (except income related to labour relations or essentially equivalent relations; hereinafter referred to as income)**
Pajamų dalis nuo pagal 15 proc. tarifą apmokestinamų pajamų sumos
UC2
, 13))
(UC1 : (12 lauk. + 13 lauk.)) Income part of the sum of taxable income as per the 15 per cent rate (UC1 : (field 12 + field
MPNPD*** suma, kuria mažinamos pajamos (UC2 x 17 lauk.)

,

UC3

AANTI*** sum that reduces the income (UC2 x field 17)

Pajamos, sumažintos MPNPD suma (UC1 - UC3)

,

UC4

Income minus the sum of AANTI (UC1 - UC3)

IV. NUO PAGAL 5 PROC. TARIFĄ APMOKESTINAMŲ PAJAMŲ MOKĖTINO PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
IV. CALCULATION OF THE INCOME TAX PAYABLE ON THE INCOME TAXED ACCORDING TO THE 5 PER CENT RATE

Pagal 5 proc. tarifą apmokestinamų iš užsienio valstybės gautų pajamų
(toliau – pajamos) suma**

,

UD1

Sum of income received from a foreign state and taxed according to the 5 per cent rate (hereinafter referred to as the income)**

UD2
Pajamų dalis nuo, taikant 5 proc. tarifą, apmokestinamų pajamų sumos
(UD1 : 19 lauk.) Income part of the sum of taxable income as per the 5 per cent rate (UD1 : field 19)
MPNPD*** suma, kuria mažinamos pajamos (UD2 x 17 lauk.)

UD3
UD4

Income minus the sum of AANTI (UD1 - UD3)
Mokesčio suma (UD4 x 0,05)

Tax sum (UD4 x 0.05)

UD5

Fields UC5–UC7 shall be filled in if Appendix GPM308L has been filled in

Pajamų dalis nuo, taikant 15 proc. tarifą,
apmokestinamų pajamų sumos (UC4 : 18 lauk.)

Income part of the sum of taxable income as per the 15 per cent rate (UC4 : field 18)

UC5
,
Gyventojo išlaidos, kuriomis Expenses of an individual that reduce the income (UB7 x L6, when L6 < = field 20 UB7 x field 20, when L6 > field 20)
mažinamos pajamos
UC6
,
(UC5 x L6, kai L6 < = 20 lauk.
UC5 x 20 lauk., kai L6 > 20 lauk.)
Perskaičiuotos pajamos
(UC4 - UC6) Recalculated income (UC4 - UC6)

,

UC7

Mokesčio suma
(UC7 x 0,15, kai užpildyti UC5–UC7 laukeliai
UC4 x 0,15, kai neužpildyti UC5–UC7 laukeliai)

UC8

Tax sum (UC7 x 0.15, when fields UC5–UC7 are filled in UC4 x 0.15, when fields UC5–UC7 are not filled in)

V. ATSKAITYTINO PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS****

,

Užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) pajamų
U2
ar jam tapataus mokesčio suma

,

AANTI*** sum that reduces the income (UD2 x field 17)

Pajamos, sumažintos MPNPD suma (UD1 - UD3)

UC5–UC7 laukeliai pildomi, jeigu užpildytas GPM308L priedas

,

Bendra nuo iš užsienio valstybės gautų pajamų
mokėtina pajamų mokesčio suma
(UA2 + UB10 + UC8+UD5)

U3

V. CALCULATION OF DEDUCTIBLE INCOME TAX****

Sum of income tax or equivalent tax deducted (paid) in a foreign state

Total sum of income tax payable on the income received from a foreign state (UA2 + UB10 + U

Atskaitytina mokesčio suma
(U3, kai U2 > U3 Deductible tax sum (U3, when U2 > U3 U2, when U2<= U3) U4
U2, kai U2<= U3)

*Priedas pildomas tuo atveju, kai iš užsienio valstybės gautos pajamos, nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų ar jam tapatus mokestis.
**Įrašoma U1 laukelyje nurodytoje valstybėje gautų pajamų suma.
***MNPD - metinis neapmokestinamasis pajamų dydis, MPNPD - metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis.
****Atskaitytinas kiekvienoje užsienio valstybėje išskaičiuotas (sumokėtas) mokestis apskaičiuojamas atskirame šio priedo lape.
*The appendix shall be filled in when income was received from a foreign state and income tax or equivalent tax was deducted (paid) on the income in that foreign state. **The sum of income received in the state specified in field U1 shall be specified. ***ANTI – annual non-taxable income, AANTI – annual additional non-taxable income. ****Deductible tax that was deducted (paid) in each foreign state shall be calculated on a separate page of this appendix.
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INCOME RELATED TO LABOUR RELATIONS OR ESSENTIALLY EQUIVALENT RELATIONS

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS
Pajamų
benefits
03 – ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos 03 – Sickness, motherhood, fatherhood, motherhood and fatherhood (parenthood)
S1 rūšies
kodas

S2

PSDĮ
tarifas

S3 Gautų pajamų suma (PSDĮ bazė)

SU DARBO SANTYKIAIS AR JŲ ESMĘ ATITINKANČIAIS SANTYKIAIS NESUSIJUSIOS PAJAMOS INCOME NOT RELATED TO LABOUR RELATIONS OR ESSENTIALLY EQUIVALENT RELATIONS
12 – vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos 12 – Income from the sale or other ownership transfer of securities
16 – privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos 16 – Income from the sale or other ownership transfer of movable property subject to mandatory registration
17 – nekilnojamojo daikto (išskyrus būstą) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos 17 – Income from the sale or other ownership transfer of immovable property (except housing)
18 – būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos 18 – Income from the sale or other ownership transfer of housing (including associated land)
19 – 13, 14, 15 pajamų rūšių kodais žymimos pajamos 19 – Income marked with income tax codes 13, 14, 15
21 – palūkanos už vertybinius popierius, indėlius, suteiktas paskolas ir kt. 21 – Interest on securities, deposits, granted loans, etc.
23 – nekilnojamojo daikto nuomos pajamos 23 – Income from leasing immovable property
24 – kito turto nuomos pajamos 24 – Income from leasing other property
26 – pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) 26 – Income from distributed profit (dividends)
27 – neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš pelno po apmokestinimo 27 – Income of a participant of an unlimited civil liability unit from profits after taxation
28 – neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno 28 – Income of a participant of an unlimited civil liability unit not from profit subject to corporate tax
29 – iš žemės ūkio veiklą vykdančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) gautos apyvartai 29 – Payments received from an agricultural cooperative society (cooperative) that are proportional to the turnover
proporcingos išmokos
34 – miško gėrybių pardavimo pajamos 34 – Income from selling forest goods
42 – azartinių lošimų laimėjimų pajamos 42 – Income from gambling winnings
43 – loterijų laimėjimai 43 – Income from lottery winnings
44 – tantjemos 44 – Share of profits
46 – dovanos 46 – Gifts
47 – stipendijos 47 – Scholarships
48 – pensijos, pensijų anuitetai, rentos 48 – Pensions, pension annuities, rents
51 – sporto veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens, nesusijusios su darbo santykiais 51 – Income from sports activity (received from a legal entity, not related to labour relations and not from individual activity)
ir ne iš individualios veiklos)
52 – atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš juridinio asmens, nesusijusios su darbo santykiais 52 – Income from performance activity (received from a legal entity, not related to labour relations and not from individual activity)
ir ne iš individualios veiklos)
53 – sporto veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais 53 – Income from sports activity (received from an individual, not related to labour relations and not from individual activity)
ir ne iš individualios veiklos)
54 – atlikėjų veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusios su darbo santykiais 54 – Income from performance activity (received from an individual, not related to labour relations and not from individual activity)
ir ne iš individualios veiklos)
61 – autoriniai atlyginimai (gauti iš juridinio asmens) 61 – Royalties (received from a legal entity)
62 – honorarai 62 – Honoraria
63 – autoriniai atlyginimai (gauti iš gyventojo) 63 – Royalties (received from an individual)
70 – kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos pajamos 70 – Other income not related to labour relations and not obtained from individual activity
87 – pozityviosios pajamos 87 – positive income

S4 Apskaičiuota PSDĮ suma

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS INCOME FROM INDIVIDUAL ACTIVITY
,
35 – pajamos iš žemės ūkio veiklos
94 – sporto veiklos pajamos (individuali veikla) 35 – Income from agricultural activity 94 – Income from sports activity (individual activity) 95 – Income from performance activity (individual activity) 93 – Other income from agricultural activity
,
95 – atlikėjo veiklos pajamos (individuali veikla)
93 – kitos individualios veiklos pajamos

,
*GPM308S priedas už 2014 ir vėlesnius metus nepildomas.
*Appendix GPM308S shall not be filled in for 2014 and subsequent years.

S5

Bendra gautų pajamų suma (PSDĮ bazė) Total sum of received income (CHIC base) (sum of S3 fields)
(S3 laukelių suma)

Bendra apskaičiuota PSDĮ suma nuo žemės ūkio veiklos pajamų
S6 (S4 laukelių, kuriuose deklaruojamos 35 pajamų kodu pažymėtos
pajamos, suma)
Total calculated CHIC sum based on income from agricultural activity (sum of S4 fields containing declared income marked with income code 35)

S7

,

Bendra apskaičiuota PSDĮ suma
(S4 laukelių suma - S6)

Total calculated CHIC sum (sum of S4 fields - S6)
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INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMOS PAGAL MĖNESIUS*
INDIVIDUAL ACTIVITY INCOME BY MONTH*
5 016348 573811
M1 Mėnuo

Month

Mokestinis
6
laikotarpis

Tax period

M2 Pajamų
rūšies kodas

M3 Veiklos
rūšies kodas

Income type code

Activity type code

7

Iki (pildo tik
išvykstantysis)

Till (to
filledM
in only
leaving
M
Mbe M
– bymthem
– person)
D D

M4 Pajamų mokesčio
tarifas

Income tax rate

M5 Pajamų suma per mėnesį*

Income sum per month*

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
M6

Bendra pajamų suma
,
(M5 laukelių suma šiame lape) Total income sum (sum of M5 fields on this page)

*Šis priedas pildomas gyventojo pageidavimu. GPM308V priede bendromis sumomis deklaruotos kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos išskaidomos pamėnesiui.
*This appendix shall be filled in on the initiative of the individual. Income from each type of individual activity declared as total sums in Appendix GPM308V shall be broken down by month.
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FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN IR IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ
PRIEMONIŲ REALIZAVIMO PAJAMOS
INCOME FROM THE SALE OR OTHER OWNERSHIP TRANSFER OF FINANCIAL INSTRUMENTS AND THE DISPOSAL OF FINANCIAL DERIVATIVES
6

9 016347 885065

Mokestinis
laikotarpis

7

Tax period

Iki (pildo tik
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Till
filledM
in only
leaving
M (toMbe M
– bymthe m
– person)
D D

I. Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių
realizavimo pajamos, kurioms GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte numatyta lengvata* (pajamų rūšies kodas 12)
I. Income from the sale or other ownership transfer of financial instruments and the disposal of financial derivatives, for which a concession* is stipulated in clause 30 of Part 1 of Art. 17 of LITI (income type code 12)

Iš to skaičiaus užsienio valstybėje gautos apmokestinamosios pajamos:
Sum of income

,

F1 Bendra gautų pajamų suma

Užsienio
F6 valstybės kodas

Including taxable income received in a foreign state:

F5 Pajamų suma

,

Foreign state code

Total sum of received income

Bendra finansinių priemonių (išvestinių finansinių
F2 priemonių) įsigijimo kainos ir su perleidimu
nuosavybėn (realizavimu) susijusių išlaidų suma

F3

Pajamų ir įsigijimo kainos bei kitų išlaidų
skirtumas (F1 - F2)

,
,

Total sum of the purchase price of financial instruments (financial derivatives) and the expenses related to the ownership transfer (disposal)

,
,

,

Difference between the income and the purchase price as well as other expenses (F1 - F2)

,
F4

Bendra apmokestinamųjų pajamų suma
Total sum of taxable income (F3 – clause 30 of Part 1 of Art. 17 of, LITI**)>=0
(F3 - GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p.**)>=0

,

Iš to skaičiaus užsienio valstybėje gautos apmokestinamosios pajamos:
II. Finansinių priemonių perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos,
taxable income received in a foreign state:
Užsienio
kurioms lengvata nenumatyta (pajamų rūšies kodas 12) II. Income from the ownership transfer of financial instruments and the disposal of financial derivatives, for which no concession is stipulated (income type code Including
Pajamų suma
F10 12)
F11 valstybės kodas
Sum of income

F7 Bendra gautų pajamų suma Total sum of received income

Bendra finansinių priemonių ir išvestinių finansinių
F8 priemonių įsigijimo kainos ir su perleidimu
nuosavybėn (realizavimu) susijusių išlaidų suma

F9

,

,

Foreign state code

,
,

Total sum of the purchase price of financial instruments and financial derivatives and the expenses related to the ownership transfer (disposal)

,
,

Bendra apmokestinamųjų pajamų suma
(F7 - F8)>=0

,
,

Total sum of taxable income (F7 - F8)>=0

,
Iš viso šiame lape:

Total on this page:

Bendra apmokestinamųjų
F12 pajamų suma
(F4 + F9)

Total sum of taxable income (F4 + F9)

F13

Bendra išskaičiuota
pajamų mokesčio suma

Total deducted sum of income tax

*GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Lengvata taikoma pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus už tikslinėse
teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių
realizavimu susijusių išlaidų skirtumui, neviršijančiam GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nurodyto dydžio per mokestinį laikotarpį. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias
akcijas išleidusiam vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 straipsnį, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios
vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).
**10000 Lt (2014 m.) arba 3000 Eur (2015 ir vėlesniais metais).

